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ពាក្យស្នើ្  ុំ ជុំនយួហរិញ្ញវត្ថុ 
 
្ុំខាន៖់  អ្នក្ប្រហហលជាអាចទទួលបាន ការហែទាុំរញុ្្ុះត្ម្លៃ ឬឥត្គិត្ម្ែៃ៖  ការរុំសេញពាក្យសនុះនងឹជយួ AMITA 
Health ក្ុំណត្ថ់ាសត្ើអ្នក្អាចទទួលបាន ស្វាក្លមរញុ្្ុះត្ម្លៃ ឬឥត្គតិ្ម្ែៃ 
ហែលអាចជួយរងម់្ែៃ្ប្រារក់ារហែទាុំ្ ខភាេររ្់អ្នក្ឬអ្ត្។់  ្ូលដាក្ជ់ូនការស្នើ  ្ុំសនុះស ាកាន់អា្យដឋាន 
ហែលរានរាយស ាសលើសប្រាល ុ្ំរ ប្ត្។ 

 
ប្រ្ិនសរើអ្នក្លនិរានការធានារ ៉ាររ់ងសទ 
សលខ្នតិ  ្ខ្ងគលប្ត្ូវបានត្ប្លូវឲ្យរានសែើលបរីានលក្ខណៈ្លបត្តបិ្គរ់ប្រាន់្ ប្រារ់ការហែទាុំរញុ្្ុះត្ម្លៃ 
ឬឥត្គតិ្ម្ែៃ។  រ  ហនត សលខ្នតិ  ្ខ្ងគលប្ត្វូបានត្ប្លូវឲ្យរាន្ប្រារក់្លមវិធរីាធារណៈខៃុះ ហែលរួលរាន 
Medicaid ផងហែរ។  ប្រ្ិនសរើសលខ្នតិ  ្ខ្ងគលលិនប្ត្វូបានត្ប្លូវសទ រ  ហនតនឹងជួយឲ្យ AMITA Health 
ក្ុំណត្ថ់ាសត្ើអ្នក្រានលក្ខណៈ្លបត្តិប្គរប់្រាន់្ប្រារ់ក្លមវធិីរាធារណៈណាលួយឬអ្ត្់។ 
្ប្រារ់ ុ្ំណួរការដាក្ព់ាក្យស ន្ើ  ្ុំណាលួយ ហែលរាន្ញ្ញា្រគាលថ់ា “ជាជសប្លើ្” ការស្ៃើយត្រររ្់អ្នក្ 
(ឬលិនរានការស្ៃើយត្រ) នងឹលនិរានផលរ ុះពាល់ណាលួយសលើលទធផលម្នការដាក្ព់ាក្យស ន្ើ  ្ុំសនុះសនាុះសទ។  

  
្ូលរុំសេញពាក្យសនុះ សហើយដាក្់ជនូវាស ាកាន់ AMITA Health សដាយផ្ទាល់ តាលម្ប្រ្ណីយ៍ តាលអ្ ៊ីហលល 
ឬតាលទូររារសែើលបីដាក្ព់ាក្យស ន្ើ  ្ុំការហែទាុំរញុ្្ុះត្ម្លៃ ឬឥត្គតិ្ម្ែៃ ឲ្យបានឆារត់ាលហែលអាចសធវើបាន 
រនទារេ់ីកាលររិសចេទម្នស្វាក្លម។  សយើងនងឹទទួលយក្ការដាក្ព់ាក្យស្នើ  ្ុំររ្់អ្នក្រយៈសេលរហតូ្ែល់ 240 ម្ែៃ 
រនទារេ់ីរបាយការណ៍សចញវិក្កយរប្ត្ែុំរូង្ប្រារ់ការហែទាុំររ្់អ្នក្។  សដាយការដាក្់ជនូការស្នើ  ្ុំសនុះ 
អ្នក្ទទួលរគាល់ថា 
អ្នក្បានប្រឹងហប្រងសដាយ  ្ទធចតិ្តសែើលបីផតល់ជូនប្គរេ់័ត្រ៌ានទាុំងអ្្់តាលការស ន្ើ  ្ុំស ាក្នុងពាក្យស្នើ្ូលសនុះ 
សែើលបជីួយឲ្យ AMITA Health 
ស ាក្នងុការក្ុំណត្ថ់ាសត្ើអ្នក្ជុំងឺសនុះរានលក្ខណៈ្លបត្តិប្គរ់ប្រាន់្ប្រារ់ជុំនួយហិរញ្ញវត្ថឬុអ្ត្។់  
ប្រ្ិនសរើអ្នក្រាន ុ្ំណួរណាលួយ ត្េីីែុំសណើរការដាក្ព់ាក្យស ន្ើ  ្ុំសនុះ អ្នក្អាចទាក្ទ់ងហផនក្ប្រឹក្ាស ារល់ររ្់ AMITA 
Health ជាលួយនឹង ុ្ំណួរ ឬក្តបីារលភររ្់អ្នក្តាលសលខ 888-693-2252។ 
 
រណតឹង ឬក្តីបារលភជាលួយនងឹែុំសណើរការដាក្ព់ាក្យស ន្ើ្  ុំការរញុ្្ុះត្ម្លៃអ្នក្ជុំងឺហែលលិនរានធានារ ៉ារ់រង 
ឬែុំសណើរការជុំនួយហិរញ្ញវត្ថុលនទីរសេទយ អាចប្ត្ូវបានរាយការណ៍ស ាកាន់ ការិ ាល័យហែទាុំ្ ខភាេររ្់អ្គគសលធាវរីែឋ 
Illinois (Health Care Bureau of the Illinois Attorney General) បាន។  ហខែទរូ្េទេសិ្្លិនគតិ្ម្ែៃររ្់ Health Care 
Bureau គឺសលខ 1-877-305-5145 (TTY 1-800-964-3013)។ 
 
េត័្៌រានអ្នក្ជុំង ឺ

(្ូល្រស្រជាអ្ក្ែរធុំ សហើយប្គរ់ហផនក្ទាុំងអ្្់ចាុំបាច់ប្ត្ូវបានរុំសេញ។ រង្ហាញ N/A ប្រ្ិនសរើលនិពាក្់េន័ធស ាសលើហខែនីលយួៗណាលួយស ាក្នុងពាក្យស្នើ្ ុំសនុះ) 

កាលររិសចេទ   សលខគណនី   
 

ស មាុះ (នាលខៃួន នងិនាលប្ត្ក្លូ)           
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ម្ែៃហខឆនាុំក្ុំសណើត្   រថានភាេអាពាហេ៍ិពាហ៍    សលខទូរ្េទ       

ជាជសប្លើ្  - អ្ត្ត្ញ្ញាណសយនឌ័រ – សត្ើអ្នក្គិត្េីខៃនួឯងថាជា៖  ☐ ប្រ ្ ☐ ប្្ ី☐ រ រ្រតូរសេទ/រ រ្រតូរសេទ/ប្្ីស ាប្រ ្ (FTM) 

☐ ប្្តីរតូរសេទ/ប្្តីរតូរសេទ/ប្រ ្ ស ាប្្ី (MTF) ☐ រ គគលលិនែឹងអ្ត្ត្ ញ្ញាណសេទខៃនួឯង/សេទហែលលនិសរារេតាលសយនឌ័រប្រ ្  និងសយនឌ័រប្្ឲី្យចា្ល់ា្ ់

☐ ប្រសេទសយនឌ័ររហនថល (ឬសផែងសទៀត្)   

ជាជសប្លើ្  - អ្ត្ត្ញ្ញាណសយនឌ័រ៖ សត្ើសេទអ្វីហែលបានច ុះស ាក្នងុ្ុំរ ប្ត្ក្ុំសណើត្ររ្់អ្នក្េែីុំរងូ? ៖ ☐ ប្រ ្ ☐ ប្្ ី  

ជាជសប្លើ្  - េជូរា្ន៍៖  ☐ ្ ☐ ស្មា ឬ អាសលរិក្សែើលក្ុំសណើត្អាប្ហវកិ្ ☐ ឥណឌ៉ាអាសលរិក្ ឬសែើលក្ុំណត្់អាឡារកា ☐ ឥណឌ៉ាអា្ ី ☐ ចិន ☐ ហវ ៊ីលីេីន ☐ ជរ  ន ☐ 

ក្ូសរ  

 ☐ សវៀត្ណាល ☐ ជនជាត្អិា្ ីសផែងសទៀត្ ☐ ជនជាត្ិសែើលហាម្វ ☐ ជនជាត្ិសែើលសកាុះហគាុំ ☐ ជនជាត្រិាល័រ ☐ អ្នក្សកាុះប ា្ ីេចិសផែងសទៀត្ 

ជាជសប្លើ្  – ជនជាត្ិ៖ ☐ សែើលក្ុំសណើត្សអ្្ប ៉ាញ, អាសលរិក្ឡាទីន, ឬនិ ាយភារាសអ្្ប ៉ាញ ☐ ល កិ្្ កិ្, អាសលរិក្សែើលក្ុំសណើត្ល ិក្្ ិក្ 

ឬសែើលក្ុំសណើត្និ ាយភារាល កិ្្ កិ្ ☐ េ័រត្ូរីក្ូ ☐ គ យបា ☐ សែើលក្ុំសណើត្សអ្្ប ៉ាញ អាសលរិក្ឡាទនី ឬន ិាយសអ្្ប ៉ាញសផែងសទៀត្  

ជាជសប្លើ្  – ភារា - សត្ើអ្នក្ន ិាយភារាលួយសប្រាេីភារាអ្ង់សគៃ្ស ាផទុះហលនសទ?៖  ☐ បាទ/ចា ☐ សទ 

       សរើ បាទ/ចា្, សត្ើភារាណាលយួ?៖ _______________________________________________________
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អា្យដឋានសផញើតាលម្ប្រ្ណីយ៍     ទីប្ក្ ង    រែឋ   សលខក្ែូត្ុំរន់    

ជាជសប្លើ្  - សលខ្នតិ្  ខ្ងគល          

និស ាជក្      រថានភាេការង្ារ        

សលខទូរ្េទនិស ាជក្       
 

 
េត័្៌រានររ្ភ់ាគរីាល/ីេ័ត្រ៌ានររ្់អាណាេាបាលប្្រចារ់ 
(ប្រ្ិនសរើអ្នក្ជុំងឺខាងសលើែចូរនានងឹភាគីរាលី ទ ក្ហផនក្សនុះឲ្យស ាទុំសនរ។) 

ស មាុះ (នាលខៃួន នងិនាលប្ត្ក្លូ)          

ម្ែៃហខឆនាុំក្ុំសណើត្   រថានភាេអាពាហេ៍ិពាហ៍    សលខទូរ្េទ     

អា្យដឋានសផញើតាលម្ប្រ្ណីយ៍    ទីប្ក្ ង     រែឋ   សលខក្ែូត្ុំរន់   

សលខ្នតិ្ ខ្ងគល (ជាជសប្លើ្ )        

និស ាជក្      រថានភាេការង្ារ      

 

េត័្៌រានរតីឬប្រេនធររ្ភ់ាគរីាលី 

(ប្រ្ិនសរើអ្នក្ជុំងឺែចូរនានងឹភាគីរាលី រុំសេញេ័ត្រ៌ានរតីឬប្រេនធ្ប្រារអ់្នក្ជុំង។ឺ) 

ស មាុះ (នាលខៃួន នងិនាលប្ត្ក្លូ)          

ម្ែៃហខឆនាុំក្ុំសណើត្   រថានភាេអាពាហេ៍ិពាហ៍    សលខទូរ្េទ     

អា្យដឋានសផញើតាលម្ប្រ្ណីយ៍    ទីប្ក្ ង     រែឋ   សលខក្ែូត្ុំរន ់  

សលខ្នតិ្ ខ្ងគល (ជាជសប្លើ្ )        

និស ាជក្      រថានភាេការង្ារ     

សលខទូរ្េទនិស ាជក្        

 

អ្នក្ក្នងុរនទកុ្ររ្ភ់ាគរីាលី 

(ប្រ្ិនសរើអ្នក្ជុំងឺែចូរនានងឹភាគីរាលី រុំសេញេ័ត្រ៌ានរតីឬប្រេនធ្ប្រារអ់្នក្ជុំង។ឺ) 

ស មាុះ   ម្ែៃហខឆនាុំក្ុំសណើត្  ទុំនាក្ទ់ុំនងស ានឹងភាគីរាលី   

ស មាុះ   ម្ែៃហខឆនាុំក្ុំសណើត្   ទុំនាក្ទ់ុំនងស ានឹងភាគីរាលី   

ស មាុះ   ម្ែៃហខឆនាុំក្ុំសណើត្   ទុំនាក្ទ់ុំនងស ានឹងភាគីរាលី   
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ស មាុះ   ម្ែៃហខឆនាុំក្ុំសណើត្   ទុំនាក្ទ់ុំនងស ានឹងភាគីរាលី   

ចុំននួលន ្ែធុំ និងក្ រារហែលក្ុំេ ងរ្់ស ាក្នងុផទុះ  
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ចុំណូលប្រចាុំហខ 
(រុំសេញចុំននួជាប្បាក្់ែ លៃារ្ប្រាររ់រ្់នលីួយៗខាងសប្កាល។ ផតល់ចុំននួក្នងុលួយហខ្ប្រារ់ររ្ន់ីលយួ។)

ចុំណូលរក្បានររ្់អ្នក្ដាក្់ពាក្យស្នើ្ ុំ   

ចុំណូលរតឬីប្រេនធររ្អ់្នក្ដាក្់ពាក្យស្នើ្ ុំ  

ប្បាក្់អ្ត្ថប្រស ាជន៍្នតិ្ ខ្ងគល   

សរាធននិវត្តន/៍ចុំណូលសេលចូលនិវត្តន ៍  

ចុំណូលេកិារភាេ  

ុ្ំណងការរមានការង្ារសធវើ   

្ុំណងររ្់រ គគលិក្   

ការប្បាក្់/ចុំណូលភាគលាេ    

ជុំនួយក្ រារហែលបានទទួល  

សរាធនអាហារក្ិច្ហែលបានទទួល   

ចុំណូលេីប្ទេយ្លបត្តជិួល   

រ័ណណអាហារ  

ការហរងហចក្លលូនធិិអាណត្តិេាបាលភាេហែលបានទ

ទួល  

  

ចុំណូលសផែងសទៀត្   

ចុំណលូែ ល្រ រប្រចាុំហខ $  

 

ការចុំណាយសលើការរ្ស់ ាប្រចាុំហខ 

អ្នក្ជុំងឺហែល្នមត្ទ់ ក្ជាល នថារានលក្ខណៈ្លបត្តិប្គរ់ប្រាន់្ប្រារ់ជុំនួយហិរញ្ញវត្ថុ ែូចបានេិេណ៌នាស ាក្នុងសរាលការណ៍ជុំនួយហិរញ្ញវត្ថុររ្់ AMITA Health 

លិនប្ត្ូវបានត្ប្លូវឲ្យរុំសេញហផនក្សនុះសនាុះសទ។

ក្ល្ទីិញផទុះ/ម្ែៃឈ្នួលផទុះ  

ស្វារាធារណៈ  ទូរ្េទ 

(រានហខែភជារ់)   

ទូរ្េទម្ែ  

សប្គឿងសទ្/លហូរអាហារ  

ទូរទ្ែន៍ហខែការ/អ្ ៊ីនសធើណិត្/ផ្កាយរណរ   

ការរង់ម្ែៃរែយនត   

ការហែទាុំក្ រារ   

ជុំនួយក្ រារ/សរាធនអាហារក្ិច ្  

រ័ណណឥណទាន   

វិក្កយរប្ត្ប្គូសេទយ/លនទីរសេទយ   

ធានារ ៉ារ់រងរែយនត   

ធានារ ៉ារ់រងផទុះ/អ្ចលនប្ទេយ  

ធានារ ៉ារ់ខាងសវជជរាប្្ត/្ ខភាេ   

ធានារ ៉ារ់រងអាយ ជីវិត្   

ការចុំណាយប្រចាុំហខសផែងសទៀត្   

ការចុំណាយ្រ រប្រចាុំហខ $  

ប្ទេយ្លបត្ត ិ

គណនីប្បាក្់្ ទធ/ប្បាក្់្ នែុំ/ចរនត   

ភាគហ  ន/្ញ្ញារ័ណណ/ការវិនិស ាគ/លូលរប្ត្អាចជួញែូរបាន (CD)  

អ្ចលនប្ទេយ/លុំស ាដឋានរនទាររ់នែុំសផែងសទៀត្   

ទូក្/រែយនតសែើរក្លានត (RV)/ល ូត្ូ/រែយនតសែើរក្លានត     

 ានយនត្ប្រារ់អ្នក្្នែុំទ ក្/ ានយនតលិនចាុំបាច់   

ប្បាក្់្នែុំ្ ខភាេ/ ានយនតគណនីចុំណាយតាលកាលៈសទ្ៈ     
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ខញុុំអ្ន ញ្ញាត្ឲ្យ AMITA ទទួលបានេត័្រ៌ានេទីីភនាក្់ង្ាររាយការណ៍ឥណទានខាងសប្រា។  ខញុុំរញ្ជាក្់ថា េត័្៌រានស ាក្នុងពាក្យស្នើ្  ុំសនុះគេឺិត្ 

និងប្ត្លឹប្ត្ូវស ាតាលចុំសណុះែឹងែ៏ប្រស្ើររុំផ ត្ររ្ខ់ញុុំ។ ខញុុំនងឹដាក្់ពាក្យស្នើ្ ុំជុំនួយរែឋ ្ហេន័ធ ឬក្នងុលូលដឋានណាលួយ ហែល្ប្រារ់វា 

ខញុុំអាចរានលក្ខណៈ្លបត្តិប្គរ់ប្រាន់សែើលបីជួយរង់ម្ែៃវិក្កយរប្ត្សវជជរាប្្តររ្ខ់ញុុំ។  ខញុុំយល់ថា 

េ័ត្រ៌ានហែលបានផតលជ់ូនសនុះអាចប្ត្ូវបានសផទៀងផ្ទាត្់សដាយ AMITA សហើយខញុុំអ្ន ញ្ញាត្ឲ្យ AMITA ទាក្់ទងភាគីទរីីសែើលបីសផទៀងផ្ទាត្់ភាេប្ត្ឹលប្ត្ូវម្នេ័ត្រ៌ាន 

ហែលបានផតលជ់ូនស ាក្នងុការដាក្់ពាក្យស្នើ្ ុំសនុះ។  ខញុុំយល់ថា ប្រ្ិនសរើខញុុំផតលេ់័ត្រ៌ានលិនេិត្សដាយសចត្នាស ាក្នុងពាក្យស្នើ្  ុំសនុះ 

ខញុុំនងឹលនិរានលក្ខណៈ្លបត្តិប្គរ់ប្រាន់្ប្រារ់ជុំនួយហិរញ្ញវត្ថុសនាុះ ជុំនួយហិរញ្ញវត្ថុណាលួយ ហែលបានផតល់ជូនែលខ់ញុុំអាចប្ត្ូវបានរងវិលប្ត្លរ់វិញ 

សហើយខញុុំនឹងទទួលខ ្ប្ត្ូវសលើការរង់ម្ែៃវិក្កយរប្ត្សនុះ។  

 
 

ហត្ថសលខាររ្អ់្នក្ដាក្់ពាក្យ    

កាលររិសចេទ   

 

ការរសញ្ញ្ស ារល ់  
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លិខិត្រាុំប្ទ 
សលខក្ុំណត្់ប្តាសវជជរាប្្តអ្នក្ជុំងឺ/សលខគណនី     

 

ស មាុះររ្់អ្នក្រាុំប្ទ    
 

ទុំនាក្់ទុំនងស ានឹងអ្នក្ជុំងឺ/អ្នក្ដាក្់ពាក្យស្នើ្ ុំ    
 

អា្យដឋានអ្នក្រាុំប្ទ    
 

ជូនចុំសពាុះ AMITA Health ៖ 
 

លិខិត្សនុះគឺសែើលបីហណនាុំថា (ស មាុះអ្នក្ជុំងឺ)    
ទទួលបានចុំណូលត្ិចត្ួច ឬរមានចុំណូល សហើយខញុុំក្ុំេ ងជួយសលើការចុំណាយសលើការរ្់ស ាររ្់េួក្សគ។ 
េួក្សគរានកាត្េវក្ិច្ត្ិចត្ួច ឬរមានសរាុះចុំសពាុះខញុុំ។ 

 
សដាយការច ុះហត្ថសលខសលើការអ្ុះអាងសនុះ 
ខញុុំយល់ប្្រថាេ័ត្៌រានហែលបានផតល់ជូនគឺេិត្ស ាតាលចុំសណុះែឹងែ៏ប្រស្ើររុំផ ត្ររ្់ខញុុំ។ 

 

ហត្ថសលខាររ្់អ្នក្រាុំប្ទ   

កាលររិសចេទ  
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ជូនចុំសពាុះអ្នក្ជុំងឺ/អ្នក្ដាក្់ពាក្យស្នើ  ្ុំ៖ 

AMITA Health ប្ត្ូវបានជប្ល ញសដាយស្ចក្តីសលតតា 
និងសរតជញាស ានឹងការផតល់ជូនការហែទាុំលក្ខណៈរ គគល្ប្រារ់លន ្ែប្គរ់រនា 
ជាេិស្្អ្នក្ហែលក្ុំេ ងខវុះខាត្ជាងសគ។  វាជាសរ្ក្ក្លម 
និងរ េវ្ិទធិររ្់សយើងសែើលបីផតល់ជូនជុំនួយហិរញ្ញវត្ថុស ាែល់អ្នក្ជុំងឺររ្់សយើង។  
ជុំនួយហិរញ្ញវត្ថុរានហត្្ប្រារ់ការ្ស្ង្គាុះរនទាន់ និងការហែទាុំហែលចាុំបាច់ខាងសវជជរាប្្តសផែងសទៀត្រ  សណណាុះ។ 
្ូលអ្រគ ណ្ប្រារ់ការសជឿជាក្់សលើសយើង សែើលបីឲ្យសយើងសលើលហែអ្នក្ 
និងប្គួរារអ្នក្្ប្រារ់ត្ប្លូវការហែទាុំ្ ខភាេររ្់អ្នក្។ 

សយើងសផញើលិខិត្សនុះ និងពាក្យស្នើ  ្ុំជុំនួយហិរញ្ញវត្ថុភជារ់លក្ជាលួយ 
សប្ពាុះសយើងបានទទួល្ុំសណើរររ្់អ្នក្សហើយ។  ប្រ្ិនសរើអ្នក្លិនស្នើ្ ុំវាសទ ្ូលក្ ុំសអ្ើសេើនឹងវា។  
្ូលរុំសេញទាុំង្ងខាង ហែលរួលរានហត្ថសលខាររ្់អ្នក្ និងកាលររិសចេទ ល នសេលសផញើវាប្ត្លរ់លក្វិញ។  
ប្រ្ិនសរើអ្នក្បានរុំសេញពាក្យស្នើ  ្ុំលួយ ស ាក្នុងរយៈសេល 6 ហខច ងសប្កាយសនុះ 
សហើយប្ត្ូវបានយល់ប្េល្ប្រារ់ជុំនួយហិរញ្ញវត្ថុសហើយសនាុះ ្ូលជូនែុំណឹងែល់សយើង។  
អ្នក្អាចលិនចាុំបាច់ប្ត្ូវរុំសេញពាក្យស្នើ  ្ុំែមីណាលួយសទៀត្សនាុះសទ។  សយើងនឹងលិនេិចារណាសលើការស្នើ្ ុំេីល ន 
ហែលរានរយៈសេលសលើ្េី 6 ហខសហើយសនាុះសទ។ 

រួលជាលួយនឹងការដាក្់ពាក្យស្នើ  ្ុំសនុះ ្ូលផតល់ ុ្ំស ាលួយម្នររ្់ែូចត្ស ាសនុះ  ាងត្ិចលួយ 
សែើលបីសធវើជាេ្តុតារញ្ជាក្់េីចុំណូលររ្់អ្នក្។  ប្រ្ិនសរើអ្នក្បានសរៀរការសហើយ 
ឬបានរ្់ស ាជាលួយនឹងលន ្ែ្ុំខាន់ររ្់អ្នក្រយៈសេល 6 ហខស ើងស ា 
េួក្សគក្៏នឹងចាុំបាច់ប្ត្ូវផតល់្ុំស ាលួយម្នររ្់ែូចត្ស ាសនុះ  ាងត្ិចលួយ 
សែើលបីសធវើជាេ្តុតាងរញ្ជាក្់េីចុំណូលររ្់េួក្សគ ល នសេលពាក្យស្នើ  ្ុំសនុះអាចប្ត្ូវបានែុំសណើរការបាន។ 

• ្ុំស ាម្ន្ុំរ ប្ត្រញ្ជាក្់ការរង់ប្បាក្់ែមីៗរុំផ ត្េីនិស ាជក្ចុំនួនរី 

• ្ុំស ាម្នពាក្យប្រកា្េនធប្រចាុំឆនាុំែមីរុំផ ត្ (ប្រ្ិនសរើសធវើការសដាយខៃួនឯង ប្ត្ូវរួលរញ្្ូលពាក្យភជារ់ (schedule) 
ទាុំងអ្្)់ 

• លិខិត្ផតល់្នតិ្ ខ្ងគល និង/ឬ សរាធននិវត្តន៍ 

• ពាក្យប្រកា្េនធប្រចាុំឆនាុំែមីរុំផ ត្ររ្់ឪេ ក្ឬរតាយ ឬអាណាេាបាល 
ប្រ្ិនសរើអ្នក្ដាក្់ពាក្យស្នើ្ ុំគឺអ្នក្ក្នុងរនទុក្ ហែលបានរាយស មាុះស ាក្នុងពាក្យប្រកា្េនធររ្់េួក្សគ 
និងរានអាយ សប្កាល 25 ឆនាុំ 

• ឯក្រាររញ្ជាក្់ចុំណូលសផែងសទៀត្ 

• ្ុំស ារបាយការណ៍ធនារារចារ់េីរីហខល ន 
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• ្ុំស ារង្កាន់ម្ែប្បាក្់អ្ត្ថប្រស ាជន៍ការរមានការង្ារ 

ប្រ្ិនសរើអ្នក្ទទួលបានជុំនួយេី ឬរ្់ស ាក្នុងផទុះលួយ ជាលួយនឹងប្គួរារ ឬលិត្តេក្តិ 
្ូលឲ្យេួក្សគរុំសេញពាក្យហែលបានភជារ់លក្ជាលួយ ហែលរានរៃាក្្រគាល់ថា “លិខិត្រាុំប្ទ”។  
លិខិត្សនុះនឹងលិនសធវើឲ្យេួក្សគទទួលខ ្ប្ត្ូវសលើវិក្កយរប្ត្សវជជរាប្្តររ្់េួក្សគសនាុះសទ។  
វានឹងជួយរង្ហាញេីរសរៀរហែលអ្នក្អាចសដាុះប្រាយការចុំណាយសលើការរ្់ស ា។  
ប្រ្ិនសរើអ្នក្លិនទទួលបានជុំនួយេីប្គួរារ ឬលិត្តេក្តិសទ 
អ្នក្លិនចាុំបាច់ប្ត្ូវរុំសេញពាក្យលិខិត្រាុំប្ទសនុះសនាុះសទ។ 

ច ងសប្កាយ ្ូលផតល់ឯក្រាររញ្ជាក្់ផងហែរទ ក្ជាេ្តុតាងរញ្ជាក្់េីការម្ែៃសលើថនាុំ/ឳ្ែរថាន 
និងសវជជរាប្្តប្រចាុំហខហែលលិនទាន់ទូទាត្់សហើយ។
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្ូលែឹងថា ពាក្យស្នើ្ ុំហែលសេញសលញ 
រួលជាលួយនឹងេ្តុតាងរញ្ជាក្់ចុំណូលចាុំបាច់ប្ត្ូវហត្ប្ត្ូវបានទទួលសែើលបីឲ្យពាក្យស្នើ្ ុំប្ត្ូវបានេិចារណា។  
សយើងលិនអាចែុំសណើរការ ឬេិចារណាសលើពាក្យស្នើ្ ុំហែលលិនសេញសលញសនាុះសទ។ 

្ូលចងចាុំថា ការទុំនាក្់ទុំនងតាលរយៈអ្ ៊ីហលលសលើប្រេ័នធអ្ ៊ីនសធើណិត្លិនរាន្ វត្ថិភាេសនាុះសទ។  
សទាុះរីជាវាអាចលិនអាចសក្ើត្ស ើងក្៏សដាយ 
រានលទធភាេហែលថាេ័ត្៌រានហែលអ្នក្រួលរញ្្ូលស ាក្នុងអ្ ៊ីហលលអាចប្ត្ូវបានរទាក្់ចារ់បាន 
និងប្ត្ូវបានអានសដាយភាគីសផែង សប្រាេីរ គគលហែលវាប្ត្ូវបានសផញើតាលអា្យដឋានស ាកាន់។ 

សយើងចង់ការពារេ័ត្៌រានផ្ទាល់ខៃួនររ្់អ្នក្ និងធានាថា វាស ាហត្រាន្ វត្ថិភាេ។  
សដាយរារពាក្យស្នើ  ្ុំសនុះរានសលខ្នតិ្ ខ្ងគលររ្់អ្នក្ និងេ័ត្៌រានឯក្ជនសផែងសទៀត្ 
សយើងជប្ល ញឲ្យអ្នក្ក្ ុំសផញើវាតាលអ្ ៊ីហលល។ 

 
្ូលប្េីនវាសចញលក្ សហើយសផញើពាក្យសេញសលញររ្់អ្នក្តាលម្ប្រ្ណីយ៍ស ាកាន់អា្យដឋានែូចត្ស ាសនុះ៖ 

 
AMITA Health PFS 
ជូនជុំសពាុះ៖ Financial Assistance Department 
1000 Remington Blvd., Suite 110 
Bolingbrook, IL 60440 

 
  ប្រ្ិនសរើអ្នក្រាន្ុំណួរណាលួយ្តីេីការដាក្់ពាក្យស្នើ  ្ុំសនុះ ្ូលស ាទូរ្េទស ាកាន់អ្នក្ត្ុំណាងអ្នក្ជុំងឺរនាក្់ររ្់សយើង 
  តាលសលខ 888-693-2252. 

 
សដាយក្តីសរមាុះ្ម័ប្គេី 

 
ស្វាហិរញ្ញវត្ថុ្ប្រារ់អ្នក្ជុំងឺ 
AMITA Health 


